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 งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานและเสนอแนวทางใน
การพฒันาตลาดนํา วดัลาํพญาโดยเริมจากการเก็บขอ้มูลชุมชนตลาดนําวดัลาํพญาประกอบด้วย พ่อคา้ แม่คา้ 
นกัท่องเทียว ผูป้ระกอบการและแหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียง  โดยใชก้ารสมัภาษณ์และแบบสอบถามพฤติกรรม
การท่องเทียว นาํมาสร้างห่วงโซ่อุปทานและรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานของตลาดและสร้าง
แผนภาพกระแสคุณค่าของร้านคา้ต่างๆ วิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) และ แรงกดดนั 5 ประการ ( Five forces model ) ประเมินปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ( IE 

Matrix ) และสังเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrixจากจาํนวนนกัท่องเทียวทงัหมด215,423 คนโดยการสุ่มตวัอยา่ง
สอบถามดว้ยวิธี Yamaneจาํนวน 400 คนแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไป จากการสาํรวจพบวา่ ส่วนใหญ่
เป็นเพศ หญิง237 คน (59.25%)   มีช่วงอาย ุ16-25 ปี 143  คน (35.80%) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 218 คน   
( 54.50%) อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 135 คน (33.8%)  คนส่วนใหญ่รายไดต้่อเดือน รายไดต้าํกวา่ 8,000 บาท 116 

คน (29.0%)ส่วนที 2 ดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว จากการสาํรวจพบวา่  ใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 4 

วนั/เดือน 115คน(28.8%) ใชร้ถส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง  326 คน(81.5 %) ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว 

501 – 1,000 บาท 114 คน (28.5%)ส่วนใหญ่มากบัครอบครัว 238 คน (59.5%)  เดินทางมาเพือพกัผ่อน 294 คน
(73.5 %)ผูร่้วมเดินทาง 4 – 6คน 168คน (42.0 %) และเดินทางมาท่องเทียวตลาดนาํมากกวา่ 4 ครัง 177 คน (44.3%) 
ส่วนที 3 ดา้นพฤติกรรมการรับรู้จากผลสาํรวจพบวา่เคยไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํวดัลาํพญา จาํนวน 276 คน
(69.0%) ขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่รับรู้จากเพือน/ญาติจาํนวน 172 คน(43.0%) ส่วนที 4 การสาํรวจความตอ้งการของ
นกัท่องเทียว จากคะแนนเตม็ 1-5ผลการสาํรวจความพึงพอใจจากหลกัการทางการตลาด พบวา่ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่น
ระดบัสูง3.58 ดา้นราคาอยูใ่นระดบัสูง 3.67ดา้นสถานทีอยูใ่นระดบัสูง3.52 ดา้นโปรโมชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง
3.24 และมีเงินหมุนเวยีนสุทธิ 2,100,000-3,100,000 ต่อสปัดาห์ 

 จากผลการวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรูปแบบห่วงโซ่อุปทานและแนวทางในการพฒันาตลาดนาํ
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัตลาดนาํวดัลาํพญา 
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 This research was aim to study competitive supply chain capabilities of supply chain 
and the development of Wat Lam Phaya floating market’s community by taking data from 
vendors, travelers, operators and tourist attractions nearby. We admittedly use methods neither 
interview nor questionnaires on travel behavior. Accordingly receive this results, I produce the 
supply chain and supply chain operations by reference model and the market value of the stock 
and flow diagram. Moreover, we analyze capabilities, competitive strengths, weaknesses, 
opportunities, threats (SWOT Analysis) and pressure 5 second (Five forces model) 
assessment of external factors (IE Matrix) and synthesized the TOWS Matrix.There are 
approximately discovering total number of 215,423 people with a sample of 400 people 
Yamane. The first,general survey data, most of surveyors are 237 women (59.25%) aged 16 to 
25 years, 143 persons (35.75%); educate din BA 218 persons (54.50%), students 135 people 
(33.75%), and we found that tourists who have an income of less than 8,000 per 116 persons 
(29.0%). The second, travel behaviors, this survey found that the tourist usually travel 4 days / 
month 115 people (28.75%), used private vehicles to travel 238 persons (81.5%), costs of per 
trip from 501 to 1000 baht 114 persons (28.5%), came with family 238 persons (59.5%), came 
to rest 294 persons (73.5%), with their companions between 4-6persons 168 persons (42.0%), 
and leisure for more than 4 times 177 people (44.25%). The third, perceive behaviors, the 
people that have been informed and perceived information about the market nearly 276 people 
,received information from friends / relatives 172 people (43%). The lastly aspects, the 
requirement from surveyors, the survey score is between 1-5 items. We foundthat the 
satisfaction of the market with the product is high 3.58,the satisfaction of the cost is 3.67, the 
satisfaction of the place is 3.52, the satisfaction of the promotion is 3.24, and the average level 
of net working capital is 2.1 to 3.1 million per week. From the above results, this study is makes 
the development and supply chain market for entrepreneurs and those who are involved with 
the Wat Lam Phayafloating market. 
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